ARGANIL- PIÓDÃO- BENFEITA 30, 31OUTUBRO/01 NOVEMBRO 2022
1º Dia |30 Outubro -Lisboa/Arganil/Piódão
Partida de Lisboa pelas 06h00 em direção a Arganil, cidade com paisagens imponentes a perder de
vista, sabores autênticos que atravessaram gerações, a genuinidade das gentes, as tradições e a
quietude da serra. Visita à Capela de São Pedro, o monumento mais antigo do concelho e à Igreja
Matriz. Visita ao Museu de Arqueologia e Etnografia. Paragem no Parque Verde e de seguida
almoço em restaurante local. Continuação para a Vila de Côja, também conhecida como “A
Princesa do Alva”, talvez por estar situada nas duas margens do Rio Alva na confluência da Ribeira
da Mata e pela dualidade que existe entre a água e a Vila. Passagem pela aldeia de Benfeita uma
das “aldeia brancas” da rede das Aldeias de Xisto, como sendo a única aldeia no Mundo que exalta
a paz com uma torre, um sino e um relógio. Passagem pela Cascata da Fraga da Pena e pela Mata
da Margaraça. Partida para o Hotel da Fundação Inatel. Check-in no hotel. Jantar com bebidas e
alojamento.

2º Dia |31 Outubro - Piódão
Pequeno-almoço no hotel. Visita à Igreja de Piódão, a Igreja foi reconstruída pelo padre Manuel
Fernandes Nogueira que arquitetou a nova fachada, que ressalta a todos quantos visitam o Piódão,
já que se destaca do estilo arquitetónico que domina a aldeia e buscou a sua inspiração no
neobarroco com traços que nos fazem lembrar algum estilo africano.
Passagem pela Capela das almas, no seu interior um retábulo em madeira tem pintado uma singela
representação das Almas do Purgatório (exterior). Almoço. Partida para a Aldeia das Dez passando
pelo Santuário da Senhora das Preces. Uma aldeia risonha e encantadora, sobranceira ao rio
Alvôco. A vista da aldeia miradouro conquistam qualquer visitante apreciador das deslumbrantes
paisagens. Aqui, cada casa, cada rua e cada largo é um miradouro. Construída predominantemente
em granito, a Aldeia das Dez detém um património construído impressionante. Continuação para a
Vila Avô, banhada pelo Rio Alva e pela ribeira de Pomares que aqui tem a sua foz, no Pego do Avô,
um pitoresco lago com uma ilhota no meio, sendo a Vila do Avô considerada uma das mais bonitas
Vilas do País. Regresso ao hotel, jantar com bebidas e alojamento.

3º Dia |01 Novembro - Piódão/ Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Saída já com bagagens. Passagem pela igreja Moçárabe de São Pedro
de Lourosa. É um templo de construção anterior ao nascimento do reino de Portugal, dedicado ao
apóstolo São Pedro. Foi classificada Monumento Nacional em 1916. Às 10H00, visita das ruínas de
Bobadela. As Ruínas Romanas de Bobadela são um dos mais importantes e bem preservados
conjuntos arquitetónicos de valor histórico-arqueológico do “período romano” em Portugal. Este
complexo de valiosíssimos vestígios do passado, disperso pelo centro histórico da aldeia de
Bobadela, estudado ao longo dos tempos pela comunidade científica e admirado pelos seus
visitantes, mereceu há muitos anos a classificação de Monumento Nacional. Continuação para o
Museu do Azeite. Almoço. Visita de 2 horas, criado com base num saber que ultrapassa 30 anos de
contacto direto com o mundo da azeitona e do azeite de uma família bobadelense. Regresso a
Lisboa.
O preço Inclui: Autocarro para todo o percurso, guia oficial para todo o percurso, 3 almoços com
bebidas incluídas, Alojamento no Hotel da Fundação Inatel 2 noites em regime de meia pensão
com bebidas incluídas, visitas conforme mencionado, seguro de viagem.
A ordem dos percursos pode ser alterada.
Preço por pessoa em quarto duplo: 370.00 Eur
Suplemento quarto individual: 85.00 Eur
Não inclui: O que não estiver mencionado como confirmado.

Hotel aninhado na Serra do Açor,
construído
em
xisto
e
proporciona vistas panorâmicas
sobre aldeia histórica de Piódão.
Disponibiliza piscina interior, e
piscina de hidromassagem. O
acesso por cabo à Internet está
disponível gratuitamente nas
áreas públicas. O centro de
Piódão está apenas a 300 metros
do hotel.

